IMPRESSÕES ECONÓMICAS E DURADOURAS
Tintas pigmentadas para obter resultados profissionais mais duradouros, com textos pretos
nítidos e definidos, e cores mais vivas em papel normal.
Os tinteiros XL contribuem para reduzir o custo de impressão enquanto possibilitam maior
autonomia entre substituições. O modelo MFC-J5930DW inclui estes tinteiros para obter um
custo por página mais reduzido desde o primeiro dia.

UMA DECISÃO INTELIGENTE PARA O SEU NEGÓCIO
Ambos os modelos contam com funções em frente e verso automático, impressão duplex A4
no modelo MFC-J5330DW e em todas as funções A4 no MFC-J5730DW e MFC-J5930DW.
Para um maior controlo de gastos de impressão, estes equipamentos
contam com o bloqueio seguro de funções 3.0, que permite restringir
funções e limitar o volume de impressão até 10 utilizadores.

CONECTIVIDADE
Múltiplas opções de conectividade para assegurar o uso
destes equipamentos com todos os dispositivos de um
negócio: computadores, tablets e dispositivos móveis.
Rede cablada, WiFi e Wi-Fi Direct, para eliminar a
necessidade de router, juntamente com a conexão móvel
e à Cloud. O modelo MFC-J5930DW incorpora NFC, para
os ambientes mais exigentes.

SERVIÇO DE APOIO AO CLIENTE
Esclarecemos diariamente as dúvidas sobre o funcionamento dos nossos equipamentos
pela linha de apoio ao cliente através do telefone 808 223 000 ou do email:
assistencia.comercial@brother.pt
Todos os nossos equipamentos têm 3 anos de garantia.

Contacto:

2 anos de garantia standard + 1 ano de garantia comercial adicional
Brother, sempre que registe o seu equipamento, de impressão ou
digitalização, na nossa página em www.brother.pt , nos termos e
condições ali especificados, num prazo máximo de 45 dias a partir da
data da fatura de compra.

MULTIFUNÇÕES DE TINTA PROFISSIONAL A4
COM IMPRESSÃO ATÉ A3
SÉRIE J5000
Rendimento e fiabilidade profissional para profissionais
independentes, grupos de trabalho e escritórios

EQUIPAMENTOS VERSÁTEIS
A série J5000 oferece um elemento diferenciador, a impressão até tamanho A3.
Além disso, oferecem uma ampla capacidade de papel - entre 251 a 600 folhas distribuídas em varias bandejas para permitir, num único dispositivo, o uso de diferentes
formatos e tipos de papel.

MFC-J5330DW

MFC-J5730DW

IMPRESSÃO A4/A3 │ CÓPIA A4 │
SCANNER A4 │ FAX A4

IMPRESSÃO A4/A3 │ CÓPIA A4
│ SCANNER A4 │ FAX A4

MFC-J5930DW
IMPRESSÃO A4/A3 │ CÓPIA A4
│ SCANNER A4 │ FAX A4

▪ Conexão móvel e à Cloud
▪ Bandeja de 250 folhas até A3
▪ Ranhura manual 1 folha até A3
▪ Alimentador automático de 50
folhas A4
▪

22/20ppm preto/cores1

▪ Tempo impressão 1ª página 6
seg.2
▪ Impressão automática frente e
verso A4
▪ Fax 14,4 kbps
▪ Tinteiros XL: 3.000 págs/BK e

▪ Frente e verso
automático em todas
as funções até A4
▪ Bandeja inferior de
250 folhas até A3
(capacidade total: 500
folhas)
▪ Bandeja
multipropósito para
100 folhas até A3
▪ LCD tátil a cores de
9,3 cm
▪ Fax 33,6 kbps

Igual ao MFC-J5730DW e ainda:

▪ Ethernet, WiFi e Wi-Fi Direct

Igual ao MFC-J5330DW e ainda:

▪ LCD tátil a cores de 6,8cm

▪ Memória de 256 MB

▪ PCL6 / BR-Script 3 / PDF
versión 1.7 / XPS versión
1.0
▪ Impressão direta de
ficheiros PDS desde USB

Esta alta capacidade também permite que a recarga de papel seja feita com menor
frequência, poupando tempo e reduzindo as interrupções de impressão.
UMA OU DUAS BANDEJAS EXTENSÍVEIS ATÉ A3
O modelo MFC-J5330DW, tem uma bandeja de entrada de 250 folhas.
Para utilizadores que necessitem e maior autonomia de papel, o
modelo MFC-J5730DW e MFC-J5930DW tem uma capacidade de 500
folhas distribuídas em duas bandejas.

RANHURA MANUAL E BANDEJA MULTIPROPÓSITO

▪ NFC
▪ Tinteiros XL de 3.000
págs./preto e 1.500
págs./ cada cor 3 incluídos
no equipamento
▪ Memória de 512 MB
▪ Deteção de baixo nível
de papel nas bandejas de
entrada

Pensadas para oferecer maior capacidade de papel e flexibilidade. O
modelo MFC-J5330DW tem uma ranhura manual para 1 folha até A3 e
os modelos MFC-J5730DW e MFC-J5930DW, uma multipropósito para
100 folhas até A3.

ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS
Todos os modelos contam com um ADF de 50 folhas tamanho A4, que
nos modelos MFC-J5730DW e MFC-J5930DW, é ainda duplex para
agilizar as tarefas de cópia, digitalização e envio de faxes de
documentos impressos em frente e verso.

1.500 págs/CMY
1ISO

CONSUMÍVEIS

DESENHADOS PARA AMBIENTES PROFISSIONAIS

Consumível

Referência

Duração

Standard

LC3217

550 páginas preto
550 páginas cada cor

XL

LC3219XL

3.000 páginas preto
1.500 páginas cada cor

Duração estimada segundo ISO 24711

24734 │ 2ISO 17629 │ 3ISO 24711

Com uma velocidade comparável ao laser de 22ppm a preto e
20ppm a cores, e um tempo e impressão da primeira página de
apenas 6 segundos, os documentos são impressos no exato
momento em que são necessários.
O modelo MFC-J5930DW é PCL6 e BR-Script3 para uma maior
compatibilidade com os sistemas já integrados num negócio.

